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Egy polgármester minden év vé-
gén egy kicsit vissza kell hogy te-
kintsen és mérlegelje, vajon meg-
felelt-e az emberek elvárásainak, 
milyen mértékben oldotta meg a 
Helyi Tanács által rámért feladato-
kat.

Ez a visszapillantás egyben egy lel-
tár is a hivatalnál, melyben osztályon-
ként betekintést nyerünk a mindenna-
pi elvégzendő feladatokba.

Megpróbálom a lehető legrészlete-
sebben beavatni Önöket a hivatalon 
belüli osztályok működésébe, így 
könnyebb megérteni az elvégzett te-
vékenységet.

Kezdeném a megvalósításokkal. 

Az igen nehéznek induló költség-
vetési év talán legnagyobb fejtörését 
okozta a Leader pályázatok lebonyo-
lításához szükséges saját pénzforrá-
sok előteremtése.

Három pályázatra nyert községünk 
támogatást, ebben a támogatási ága-
zatban és mindhárom elvégzése, ki-
vitelezése a 2007-2013-as pályázati 
periódus végére esett.

Rövid elvégzési határidőn belül, 
nagyon szűkös anyagi körülmények 
között fogtunk neki a kivitelezések-
nek, de örömmel jelenthetjük, hogy 
mindhárom pályázatot sikeresen le-
bonyolítottuk. 

Következzenek hát néhány 
mondatban. 

Sikerült kivitelezni a 2014-ben 
benyújtott Leaderes pályázat ke-
retén belül „A nagykapacitású 
markológép megvásárlásáról” 
szóló projektet, amely 100%-os tá-
mogatásban részesült az Európai 
Unió részéről. A közbeszerzés le-
bonyolítását követően a szerződési 

határidőt betartva leadtuk az elszá-
molás kérelmet, amelyre maradék-
talanul megkaptuk a támogatást. Az 
év elején a pályázaton megvásárolt 
JCB buldoexkavátort május elején 
üzembe helyeztük. Az azóta eltelt 
időszakokban 34 alkalommal vettük 
igénybe a használatát. Ezen idő-
szakban utak, járdák karbantartá-
sára, tűzesetek elhárítására, veszé-
lyes épület bontására, letört fa eltá-
volítására használtuk. Mezei utak 
kitöltését végeztük el segítségével 
több esetben. A falu területén több 
helyen útszakaszokat javítottunk ki. 
Erdei utak és sáncok karbantartá-
sát végeztük. A felújított malomnál 
ásást és földhordást végeztünk, és 
most a tél beálltával a közterületek 
hótalanításában is besegít. 

Sikeresen befejeződött a „Vízi-
malom és a hozzá tartozó mel-
léképületek” felújításáról szóló 
pályázatunk. Ezáltal közösségünk 
régóta dédelgetett álma vált valóra. 
A pályázati támogatás mellett jelen-
tős önrészre volt szükség, amelyet 
Hargita Megye Tanácsa bizosított 
községünk számára. A tavasszal el-
kezdett munkálatok folyamán rest-
aurálásban jártas udvarhelyi cég 
segítségével az épületegyüttesek 
lebontásra kerültek, ezután a ge-
rendákat megtísztították és száraz 
gomba ellen lekezelték, majd az ala-
pozás után újra felépítették az ere-
deti forma szerint. A gyergyószent-
miklósi Tarisznyás Márton Múzeum 

munkatársai pedig restaurálták és 
őrizték a bútorokat, berendezési tár-
gyakat. Az eredeti tervben az épület 
tűzvédelme egy 50000 literes tar-
tály beásásával lett volna biztosítva, 
melyet a jelenlegi törvények előír-
nak, a hivatal és a tervező cég vi-
szont egy olcsóbb és praktikusabb 
megoldást javasolt, így a vízhálózat 
bővítésével négy tűzcsap kiépítése 
lett felszerelve a projekt keretén be-
lül, az Országos Katasztrófavédel-
mi Hivatal beleegyezésével. Mára 
a munkálatok befejeződtek, a be-
rendezési tárgyak visszakerültek az 
eredeti helyükre és látogathatóvá 
vált a malom Deák László gondok-
ságával. A B kategóriás műemlék 
felújításának célja egy közösségi 
helyszín létrehozása, egy olyan élő 
hagyományőrzést szolgáló skanzen 
kialakítása, amely erősíteni tudja a 
magyar identitást és biztosítja a tör-
ténelmi hagyományaink fennmara-
dását itt Gyergyóújfaluban.

A „Szabadidős infrastruktúra 
létrehozása Gyergyóújfaluban” 
című sikeres pályázatnak köszön-
hetően épült, szépült községünk 
központja. A központi benzinkút 
megszűnése és elköltöztetése után 
ez év augusztusában a csíkma-
darasi székhelyű  Garden Proiect 
KFT hozzálátott a munkálatokhoz. 
A tér rendezése és alapozása után 
padokat, villanyoszlopokat és egy 
kézmosásra alkalmas vízcsapot he-
lyeztünk el. Ezt követte a parkoló és 
a piaci helyek, valamint a sétatér ki-

ÖnKorMányzAT ÖnKorMányzAT

Egyed József, polgármester

Tevékenységi beszámoló 2015 építése, illetve a központi kút felújí-
tása és a zöld övezetet kialakítása.  
Nem hagyhatjuk említésen kívül a 
gyerekek és a szülők legnagyobb 
örömére elkészült játszóteret sem, 
hiszen a pingpong-asztal, a mászó-
ka és a hinta mellett a kisgyerekek-
re is gondoltak, mert gumiszönyek 
és homokozó is áll a játszani vágyó 
gyerekek rendelkezésére. Minden 
arra járónak kellemes időtöltést, pi-
henést, a gyerekeknek élménydús 
játszást kívánunk és bízunk abban, 
hogy mindenki a sajátjaként vigyáz 
majd erre a szép kis környezetre. 

A csatornázási munkálatok még 
folyamatban vannak. Idén 3000 mé-
ter vezeték elhelyezésével bővült a 
rendszer, hét pumpaházzal együtt. 
A decemberi hónap folyamán 6500 
méter vezetéket és 4 darab pumpa-
házat helyezünk üzembe, csatlako-
zási lehetőséget biztosítva az alsze-
gi, újúti, a nagykert Libán felé menő 
jobb oldali és a marosfalvi részen, 
illetve az Örmény utca felőli oldalon 
lakók számára a falu végéig. Sajnos 
nem sikerült befejezni a projektet, 
mivel a bukaresti Környezetvédelmi 
Alap leállította a támogatás folyósí-
tását országos szinten pénzhiány 
miatt, így kénytelenek voltunk meg-

hosszabítani a befejezési határidőt 
a támogatási szerződésnek megfe-
lelően. A jövő év folyamán reménye-
ink szerint sikerül befejezni a már 
régóta fejtörést okozó problémát. 

Vasláb-Újfalu Vidékfejelsztési 
Egyesületen keresztül elkezdődtek 
az aszfaltozási munkálatok idén ta-
vasszal az Újút, Faluköze szakaszon. 
Mivel a Vidékfejlesztési Ügynök-
séghez benyújtott pályázatunk nem 
részesült pozitív elbírálásban, helyi 
erőforrásból próbáltunk előrelépni, 
megoldást találni. Tárgyalások után a 
Lafarge beleegyezett egy komolyabb 
támogatási szerződés aláírásába, 
mely 60.000 tonna kőmennyiséget 
foglalt magába, ezzel segítve a köz-
ség fejlődését.

Ezt a mennyiségű követ egy nyílt 
közbeszerzési eljáráson átcseréltük 
aszfaltra, vagyis a cég közbeszerzési 
kiírásban vállalta 3000m3 aszfalt le-
szállítását és terítését. Az aszfaltozás 
elkezdését hátrláltatták a megkezdett 
csatornázási munkálatok, várni kel-
lett, amíg ismét helyére kerül a felásott 
föld. Az elmúlt időszakban elhordott 
12.160 tonna anyag értékében sor ke-
rült a terítésre a kultúrotthon előtti té-
ren, a Faluköze és az Újút felszínére 
pedig 1600 méter hosszúságban ke-
rült alapréteg. Az idén elhordott 7.100 
tonna bányatermék ledolgozása még 
hátravan, a kivitelező cég ígérete 
szerint tavasszal folytatódnak a mun-
kálatok. A csatornázási munkálatok 
előrehaladtával és az elhordott kő el-
lenértékével arányosan folytatódik az 
aszfaltszőnyeg leterítése.

A tavaly elkezdett „Járda kiala-
kítása Koszorúsnál” című beru-
házás befejeződött. A híd lebetono-
zása és a táblák kihelyezése után 
a munkálat átvétele következett. A 
terveket a tekerőpataki származású 
György Béla útépítő mérnök készí-
tette. A gyalogos járda kialakítására 
“Koszorúsnál”, a 138-as megyei út 
mellett, a hokipályától a kultúrottho-
nig vezető úton került sor. Eredetileg 
a járda másfél méter szélességűre 
volt tervezve, de bizonyos szaka-
szokon helyszűke miatt a terv mó-
dosult, és egy méteresre csökkent 
a szélesség. Ennek következtében 
hosszabb lett a járda, ugyanakkor 
az összfelület négyzetmétere nem 
módosult. Szemmel látható ennek 
a beruházásnak a hasznossága és 
jövőbeni tervek között szerepel ha-
sonló munkálatok elvégzése.

A nehéz gépjárművek és a szél-
sőséges időjárási viszonyok tettek 
arról, hogy a községi, mezei illetve 
erdei utakat folyamatosan javítottuk. 
Az egész év folyamán több utcában, 
úton zajlottak az útjavítási munkála-
tok: Nagy, Szászok, Faluköze, Újút, 
Alszeg, Dorma, Kicsi Dorma, Mes-
ter, Bálint, Örmény, Szegelet, Bo-
gáros, Fűrészloka és még sorolhat-
nám. Ugyanakkor a Varga utcánál 
sáncásásra került sor 200 méteren, 
valamint a Mezővész mezei útnál 
150 méteren. Az Újúton (Várósvize) 
szintén sáncásás történt egy 90 mé-
teres szakaszon, valalmint  5 darab 
híd is épült. Javítás, sáncásás zajlott 
a Petőfi, Elekes, Pérás, Gergely, Ál-
lomás, Temető utcákban, valamint a 
Fenyés utcában is.
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Átereszépítés volt  Kilyénfalván a  
Kurtaeger és a  Folyam utcákban.

Az Újút Alszeg felőli részénél a 
tűzcsap kicserélésére került sor, a 
meghibásodott földalatti tűzcsapot 
földfelettire cseréltük. 

Jelen pillanatban az Alszegi úton 
javítási munkálatok folynak, nagy 
erőbedobással, mivel határidős 
munkáról van szó. A decemberi hó-
napban a javításokat meg kell való-
sítani, ellenkező esetben elveszítjük 
a Megyei Tanácstól kapott támoga-
tást. Ennek a munkálatnak köszön-
hetően 1060 méter út javítására 
kerül sor, közel 700 méter sáncá-
sással és 25 darab híd kiépítésével. 

2015-ös év egyik nagyobb útjaví-
tása Tekerőpatakon, a Pérási útsza-
kaszon történt, 1,9 km hosszban. A 
tekerőpataki Kútfő Sportegyesület 
sikeres pályázatának köszönhe-
tően területrendezésre és parko-
ló kialakítására került sor a síugró 
sáncnál. Ezért tartottuk fontosnak 
ezen útszakasz rendbetételét, és 
bízunk abban, hogy ez által sikerül 
fellendíteni a téli sportéletet. A teljes 
munkálatot a tekerőpataki Viastrada 
Kft végezte. 

Egy másik szükséges munkálat 
a főút mentén a szennycsatorna 
szakadása által okozott útbeomlás 
kijavítása. A Környezetvédelmi Mi-
nisztériumhoz leadott tanulmányt, 
mely a kertvégi szakasz teljes cse-
réjét tartalmazta, pénzhiányra hi-
vatkozva elutasították, ezért a fent 
említett munkálatot önerőből kellett 
megvalósítanunk. A jővőben is szá-
mítani kell hasonló munkálatokra, 
mindaddig, amíg nem sikerül a régi 
csatornahálózatot kicserélni. 

PNDL program keretén belül fi-
nanszírozási szerződést írtunk alá 
1.428.260 lej  értékben a régi isko-
la épületének a felújítására. A köz-
beszerzési eljárások folyamatban 
vannak, jövő évben elkezdődnek a 
felújítási munkálatok.

A kilyénfalvi óvoda lebontásá-
hoz beszereztük a szükséges en-
gedélyeket. Az önkormányzat dol-
gozói és önkéntesek segítségével 

sikerült lebontani a romos épület. 
A helyén egy kisebb szabadidőköz-
pont valósult meg. A területegyen-
getést a gyergyóújfalvi Carrion Kft 
végezte, a játszótér kialakítását és 
a kellékek felszerelését a Garden 
Projekt Kft. bizosította. Ezen beru-
házást nagy mértékben támogatta 
a Megyei Tanács. Így sikerült egy 
kis szabadidőközpontot létrehozni 

e területen. Hinták, csúszda, lipinka 
és homokozó áll a gyerekek rendel-
kezésére. A kis kerítés a gyerekek 
biztonságát szolgálja,  hiszen a pa-
tak közelsége veszélyt jelent.  A ké-
sőbbiekben a kerítés szerepét egy 
élősövény is megerősíti.

Gyergyóújfalu is csatlakozott a 
Hargita Megye Elektronikus Infra-
strukturájának megerősítését célzó  
e-guvernare pályázathoz, amelynek 
konkrét eredménye, hogy a hiva-
talok különböző osztályok (anya-
könyv, adóhivatal, mezőgazdasági 
osztály, beruházási osztály stb.), 
adatbázisai összekapcsolódnak, 
így bizonyos szolgálatások interne-
ten keresztül elérhetőek lesznek. 
Ugyanakkor jelentős hozadéka a 
pályázatnak az intézményünk esz-
köztárának gazdagítása számító-

gépekkel, amely jelentős segítséget 
nyújt a mindennapi feladataink el-
végzésében. 

Az Európa a Polgárokért pályá-
zatot elszámoltuk, és visszakaptuk a 
támogatást. Immáron három sikeres 
falunapi rendezvénysorozat lebonyo-
lítása valósult meg ezen kiírásnak 
köszönhetően.  Abban igyekeztünk, 
hogy a falunapos rendezvénysoroza-
tok mellett a helyi turizmusnak, vala-
mint a gazdálkodóknak kedvezzünk, 
lehetőséget biztosítva számukra a 
fejlődésre. A pályázatnak köszönhe-
tően a község testvértelelepülés-kül-
döttségeit is vendégül láthattuk. 
Örömünkre szolgál, hogy immáron 
Bogács magyarországi településsel 
aláírtuk az együttműködési megálla-
podást.

Szeptemberben ismét pályáztunk 
az Európa a Polgárokért kiírásban. 
A napokban értesítettek Brüsszelből, 
hogy ismét nyertesek között vagyunk, 
így a jövő évben is nívós rendezvé-
nyeink lehetnek európai uniós pénz-
ből, és egyben a szállásadóknak is 
forráslehetőséget biztosít az Önkor-
mányzat.

Mint már említettem, Hargita Me-
gye Tanácsa jelentős mértékben 
támogatta tevékenységeinket. Első-
sorban a malom felújítására biztosí-
totta a pályázati támogatáshoz szük-
séges önrészt a sürgősségi alapból. 
Ugyanakkor beruházási kérelmeket 
nyújtottunk be több témakörben, 
amelyekből a következőkre kaptunk 
tőlük támogatást: a tekerőpataki kul-
túrotthon tetőjavítására, a kilyénfalvi 
szabadidőközpont létrehozására  és 
az alszegi községi út javítására.

Segítséget nyújtottunk több civil 
szervezet pályázatainak a leadásá-
ban és elszámolásában, mint példá-
ul: a tekerőpataki Kútfő Sportegyesü-
let (Síugrósánc területrendezéséről 
szóló európai uniós pályázat) és a 
Gyergyóújfalvi Szarvasmarhatartó 
Gazdák Egyesülete (Szarvasmar-
ha--kiállítás megszervezésére nyert 

megyei tanácsos pályázat) ese-
tében, illetve a Molnár Antal fú-
vószenekar hangszervásárlási 
pályázata, két hangszer a Bethlen 
Gábor Alapból. 

Öt éves koncessziós szerződést 
írtunk alá az RDE Huron Kft-vel 
hulladékgyűjtés céljából.

Elkészült a Gyergyóújfalu Köz-
ség Fejlesztési Stratégiája a 2014-
2020 időszakra.

Megjelentek az új pályázati ki-
írások a Vidékfejlesztési Minisz-
térium által, ahová sikerült időben 
benyújtani négy pályázatot: asz-
faltozás, csatornázás, mezeiút-ja-
vítás és kultúrotthon-felújítás té-
makörében. 

Jelentős mértékben változtak a 
pályázati feltételek, nagy újdonsá-
got jelent a pályázatok online fel-
töltése is, amely sokszor rendkívül 
rövid határidővel karöltve nagy ki-
hívást jelentett intézményünk szá-
mára.

A 2014-2020-as támogatási pe-
riódus első kiírása a mezőgazda-
sági utak javítását célozta meg. 
Bár nagyon nagy volt a versengés, 
sikerült leadni egy újabb pályáza-
tot a Vidékfejlesztési Minisztéri-
umhoz, amely magába foglalja a 
Folyam-Malomútja, Aranyospar-
lag, Dorma-Fűrészloka és Fenyési 
út teljes felújítását.  Sikeres pá-
lyázat esetén jelentős előrelépés 
lenne a mezei utak javítása terén.

Második pályázatunkat a köz-
ségi utak és utcák aszfaltozására 
nyújtottuk be. A leadott aszfalto-
zásos pályázatba több községi út 
és utca került bele, mint Központ, 
Fenyés, Szászok utcák Újfaluban, 

Kilyénfalván a Temető, Közep, 
Alsó és Belső utcák, Tekerőpata-
kon pedig Felszeg-Pérás, Petőfi 
és Kicsiszer utcák, valamint Újfa-
luban az Alszeg-Újút és Faluköze 
községi utak, amelyek esetében 
az aszfalt mellé a sáncok és hidak 
javítását terveztük.

Mivel a Környezetvédelmi Alap 
által támogatott kivitelezés alatt 
levő csatornahálózat nem fedi a 
község teljes területét, ezért idén 
is leadtunk szintén a Vidékfej-
lesztési Alap új infrastrukturális 
kiírásában egy újabb pályáza-
tot, amelybe belefoglaltuk a régi 
csatronahálózat kicserélését és a 
rendszer kibővítését a község tel-
jes területére. 

Végül, de nem utolsó sorban si-
került a gyergyóújfalvi Lázár Ist-
ván Kultúrotthon felújítására is pá-
lyázatot leadni. Mivel községünk 
egyik legpatinánsabb épületéről 
van szó, amely láthatóan sürgős 
felújításra szorul, ezért nagyon 
fontosnak tartottuk a pályázat 
benyújtását ebben a témakörben 
is. Pozitív elbirálás esetén sikerül 
majd a kultúrotthon teljes külső és 
belső felújítása (tetőjavítás, teljes 
külső- és belső felújítási munkála-
tok, fűtésrendszer kiépítése, pad-
lózat felújítása, nyílászárók kicse-
rélése, bútorzat beszerzése stb.), 
valamint a hozzá tartozó tekepá-
lya korszerűsítése. 

A leadott pályázatok esetében 
eredményhirdetés jövő tavaszra 
várható. Reménykedünk a sikeres 
elbírálásban.

Az alábbiakban következzen a 
Polgármesteri Hivatal osztályai 
tevékenységének rövid beszámo-
lója.

Az adóhivatal 86%-ban teljesí-
tette az adók behajtását. A kint-
levőség a jogi személyeknél a 
felszámolás alatt levő cégek ese-
tében nagyobb. Magánszemélyek 
esetében 155 gépjármű-bejegy-
zés történt és 143 forgalomból 

ÖnKorMányzAT ÖnKorMányzAT
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kiírás, ugyanakkor jogi személyek 
esetében 29 gépjármű-bejegyzés 
és 11 kiírás történt. Itt jegyez-
ném meg, hogy az elmúlt évben 
adóemelés nem volt, és a 2016-os 
évben is inkább csak csökkenésről 
beszélhetünk a Tanács döntése 
alapján.  Érdemes viszont tudni, 
hogy az új Adótörvénykönyv elő-
írásainak megfelelően a 2016-os 
évtől változik azon épületek adó-
zása, amelyek magánszemélyek 
tulajdonában vannak, de teljes 
egészében, vagy részben lakáson 
kívül valamilyen más tevékenység 
zajlik (pl. Kereskedelmi tevékeny-
ség, cégszékhely stb.). Bővebb 
információval a Polgármesteri Hi-
vatal Adóosztálya áll az Önök ren-
delkezésére. 

A szociális osztály tevékenysé-
ge a következőkből állt: 50 újszü-
lött gyereksegélyének intézése, 
41 személy első fokú fogyatékos 
gondozási segélyezése, 83 család 
szociális segélyének ellenőrzése, 
folyósítása, 35 fő gyereknevelési 
támogatása, 13 intézményesített 
gyerek nyilvántartása, 193 család 
fűtéstámogatása, 81 fő családi 
pótlékban való részesítése, 2 sze-
mély öregotthonba való beutalása. 
Környezettanulmány 70 személy 
esetében készült, akik ösztöndíj-
ban, szociális ösztöndíjban része-
sültek, valamint a fogyatékos se-
gély igényléséhez volt szükséges. 

Emellett minden egyes család-
ban, mely segélyt kap, környezet-
tanulmányok készülnek és havi 
rendszerességgel nyilvántartást 
vezetnek.

A mezőgazdasági iroda fő tevé-
kenysége a mindennapos, rutinos 
ügyintézés mellett a gazdalajst-
rom vezetése és a mindennemű 
tulajdont igazoló akták kiállítása. 
Egyéb idei tevékenységeik a kö-
vetkezőek: régebben kiadott bir-
toklevelek azonosítása, kaszálós 
területek méréseinek folytatása, 

szántós területek helyszíni azo-
nosítása gazdákkal, parcellázá-
si tervek elkészítésének céljából 
(170 ha), erdei és mezei utak te-
lekkönyvezése, illetve topográfiai 
tanulmányok készítése a pályáza-
tok előkészítéséhez / leadásához.

Folytatódott az aknák, illetve a 
bekötési pontok mérése a csator-
narendszer építésével párhuza-
mosan, továbbá a gyergyóújfalvi 
Közbirtokosság területeibe beé-
kelődött magántulajdonok méré-
se, tisztázása.

Segítséget nyújtottak a Terület 
alapú támogatások leadásához 
szükséges doszárok összeállítá-
sában a területek azonosításában.

A polgármesteri kabinet, vagyis 
a titkárság feladata a napi ügyinté-
zéseken felül a Barázda szerkesz-
tése, rendezvények szervezése, 
weboldal szerkesztése, irattáro-
zás stb.

Az urbanisztikai osztály tevé-
kenysége a következő: kibocsá-
tásra került 22 db urbanisztikai, 18 
db építkezési, 26 db vízbekötési 
engedély, ugyanakkor 9 villanyá-
ram-bekötési engedély. A Megyei 
Tanács által kért engedélyek szá-
ma 9, valamint egyéb intézmé-
nyek által kibocsátásra igényelt 
engedélyek száma 9. Országos 
és meteorológiai vagy katasztrófa-
védelmi riasztások esetén állandó 
ügyeletet biztosít az önkéntes tűz-
oltókkal karöltve . A tevékenység a 
jövő évben bővül a szennyvízháló-
zat bekötési engedélyeinek kiállí-
tásával, melynek értéke 50 lej.

A község önkéntes tűzoltóinak a 
2015-ös év kevésbé volt mozgal-
mas a tavalyihoz képest. Ez azt je-
lenti, hogy kevesebb tűzzel kellett 
megbirkózni, mint tavaly. Év elején 
az újfalvi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület megvásárolt egy új motor-
pumpát, és egy alumínium létrát. 
A tavasz folyamán továbbképző-

kön vettek részt, majd a jó idők be-
álltával megkezdődtek az avar és 
tarlótüzek megfékezései. Az idei 
évben összesen 14 alkalommal 
kaptak riasztást. Ebből 6 alkalom-
mal épülettűz volt, 4 lakóház és 
2 villámcsapás, amely gazdasági 
épületekbe csapott. Mind a 6 eset-
ben sikeresen tudtak beavatkozni. 
A többi 6 alkalom tarlótűz volt, a 
falu tekerői, hevederi, szenétei és 
délhegyi részeken. Itt is sikeres 
volt a beavatkozás. 1 alkalommal 
a Bucsinba riasztották hó és szél-
vihar által kidöntött fák eltakarítá-
sához, és 1 alkalommal egy busz 
feltételezett kigyulladásához. Az 
alakulat az idén harmadik alaka-
lommal rendezte meg a hagyomá-
nyos tűzoltóversenyét, amelyen 8 
gyergyómedencei tűzoltócsapat 
vett részt. Ezen kívül részt vett az 
országos verseny körzeti szaka-
szán, ahol különböző versenyszá-
mokban első, második, harmadik 
díjakat is nyertek. Tájékoztatók 
és gyakorlatok lebonyolítása isko-
láknál és óvodáknál szintén rájuk 
hárult. További tevékenységeik a 
tűzvédelmi ellenőrzések voltak a 
magánházaknál.

A kilyénfalvi Önkéntes Tűzoltó-
kat összesen tíz alkalommal riasz-
tották, 8 esetben a tarló égett és 2 
esetben pedig épülettűz miatt.

A Tekerőpataki Önkéntes Tűz-
oltókat 7 alkalommal riasztották, 
minden esetben sikeres volt a ki-
szállás.

Az Anyakönyvi iroda ebben az 
évben 106 darab hagyatéki doszárt 
állított össze, 91 darab halotti bi-
zonyítványt állított ki, valamint az 
Újfaluban elhunytak esetében az 
elhunytak bejegyzési száma 50 a 
Halotti Anyakönyvben. Házassági 
bizonyítványok kibocsájtásának 
száma 30, kiállított 16 születési bi-
zonyítványt, valamint bejegyzett 2 
újszülöttet, ebből egy külföldi szü-
letés átírása volt és egy örökbefo-

gadás beiktatása. A havi statiszti-
kák mellett az anyakönyvi iroda a 
más helyiségekben elhunytak és 
házasságot kötöttek bejegyzését 
is vezeti a Születési, valamint a 
Házassági Anyakönyvben.

A község jogatáncsosa a követ-
kező bírósági végzéseket követi: 
497 végrahajtási rendelet (kü-
lönböző bíróságoktól), amelyben 
kötelezik a kihágást elkövető sze-
mélyt, hogy munkaórákban meg-
szabva ledolgozza a büntetését. 
Eddig 79 esetben sikerült végre-
hajtani a rendeletet, de túlnyomó 
többségben hajlandóságot sem 
mutat a rendeletek ledolgozására. 
40 bírósági doszár van folyamat-
ban, amelyből 25 esetben a végre 
nem hajtott munkanapok átalakí-
tását kértük újra pénzbírságra. A 
helyi földosztó bizottság döntése-
ivel kapcsolatosan 10 esetben fo-
lyik peres eljárás, valamint 4 elbir-
toklás, amely csak közvetve érinti 
a hivatal tevékenységét. 

Fizikai és jogi személyektől 26 
panaszlevél érkezett írásban, ezek 
túlnyomó többsége a tulajdonjog 
rendezésével kapcsolatos. 10 kül-
területi eladási kérés regisztrálása 
történt a 2014-ben megjelent 17-
es törvény alapján. Ezenkívül több 
dokumentáció is készült a Megyei 
Földosztó Bizottság felé, amelyből 
sajnos nagyon kevés részesült po-
zitív elbírálásban.   

A helyi testület a 2015-ös évben 
16 alkalommal ülésezett. Decem-

ber közepéig 73 határozatot foga-
dott el  és 777 db. polgármesteri 
intézkedés született.   

A falu területén számos mun-
kálatot kellett elvégezni a rend és 
tisztaság érdekében. Heti beosz-
tással történtek a munkavégzé-
sek. A hétfői napokon hulladék-
gyűjtés volt a programunk Libán 
területéről. Tavasszal a falu végé-
től egészen Sikaszóig feltakarít-
tattuk a sáncokat a szociális se-
gélyre jogosult közmunkásokkal, 
ezen kívül rendszeresen hordtuk 
a szemetet a libáni házaktól, illet-
ve a felszerelt szemetesekből. A 
keddi és csütörtöki napokon a par-
kok karbantartása volt a program. 
Füvet nyírtunk, megmetszettük a 
dísznövényeket, felkapáltuk a vi-
rágokat, és időnként meglocsoltuk 
a szárazság ellen. Lepermeteztük 
a gyomot járdák mellől, átjárókat 
festettünk az úttestre, és közúti 
táblákat szereltünk fel a hiányos 
helyeken. Szerda és péntek a szo-
ciális segélyért dolgozó munkások 
közmunkás napja. A tekerőpataki 
pérási részen lévő bozótos terü-
letet tisztították, hulladékot gyűj-
töttek, és ugyan csak részt vettek 
a parkok takarításában: levél-ösz-
szetakarítás, kapálás, kaszálás az 
utak szélén.

Nehéz időkben kell erősnek 
lenni a mondás szerint, és el kell 
mondanom Ónöknek, hogy erős 
és kitartó közösség a miénk, mert 
ha kellett, jött és segített, kaláká-

zott, ha a kapu előtt felástuk, mert 
kellett, türelmes volt, és lapátot ra-
gadva ügyeskedett. Ilyennek tart-
sa meg az Isten mindannyiukat, és 
ha nehezen, lassan is, de megol-
dódni látszik a közösség problé-
máinak nagy része.

Az elmúlt évekre visszatekintve 
egyre csak nehezebb minden és 
csak nő a bürokrácia, melyhez al-
kalmazkodni kell, irdatlan mennyi-
ségű akta legyártását róva mind-
nyájunkra. A hivatalnál minden 
lehetőséget megragadunk, hogy 
forrásokat szerzzünk a közösség 
fejlesztésére, még ha irdatlan 
mennyiségű papírmunkát von is 
maga után.

Megköszönöm a hivatal alkal-
mazottainak a kitartó munkát, a 
tanácsnak az építő jellegű légkört, 
a civil szervezeteknek a segítsé-
get, mert nélkülük nem lehet ered-
ményesen dolgozni. Végül pedig 
Önöknek, kedves olvasóim, hogy 
türelmesen végigszenvedték a 
sok áskálást a kapuk előtt, és ha 
bántottam valakit, itt kérek most 
elnézést mindenkitől, mert mindig 
kiálltam és kiállok az igazság olda-
lán, még ha az nem is mindig jó 
mindenkinek. A jövőben is igyek-
szem mindenki megoldható prob-
lémáját prioritásként kezelni, így 
hát keressenek bátran.

Kívánok minden kedves község-
lakónak ÁLDOTT KARÁCSONYT 
és BOLDOG ÚJ ÉVET!

70. számú Határozat az üléselnök megválasztásáról a 
2015. októberi 28-i ülésre.

71. számú Határozat a Gyergyóújfalu Község költségve-
tésének a modósításáról 2015. IV. negyedévre. 

72. számú Határozat a helyi adók és illetékek megállapí-
tásáról a 2016-os évre

73. számú Határozat a Helyi érdekeltségű akció  
és munkaterv jóváhagyásáról a 2016-os évre.

November 24-én és december 3-án a munkaterv szerinti ülésen a következő határozatok születtek:

ÖnkormányzaTi hírek
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Hargitafürdőn kezdődik a 
történet, ahol 1997 júliusában 
öt fiatal pedagógus néhány év-
nyi karéneklési és karvezetési 
tapasztalattal a tarsolyában el-
határozza, hogy kamarakórust 
alapít. Az ötletgazda alapító 
tagok, akik középiskolai és 
főiskolai tanulmányaik során 
kórustagokként megízlelték 
a magasabb zenekultúra ízét 
és magukba szívták a karé-
neklés szellemiségét, egyön-
tetűen úgy érezték, hogy ezt 
a tevékenységet folytatniuk 
kell. Hogyan lehetne ezt a foly-
tonosságot másként fenntar-
tani, mint úgy, hogy énekkart 
alapítanak itthon Gyergyóban. 
Tették mindezt egyrészt azért, 
hogy saját kulturális igényüket 
részben kielégítsék, továbbá 
azért, hogy a népművelésnek 
egy nálunk kevésbé gyakorolt 
módjával, a kórusmuzsikával 
örömet szerezzenek annak a 
közösségnek, amelyben élnek. 
Ebben az időszakban – a 90-
es években – még egy virágzó 
kórusmozgalommal volt gaz-
dagabb Erdély kulturális élete, 
mára ez a helyzet változott. 

A kedvtelésből és sajátos kul-
turális igényességből táplálkozó 
tevékenység 1997 októberében 
kezdődik el Gyergyóújfaluban 
egy kis lakóházban. A szoba kö-
zepére terített szőnyegen ülve 
kiosztjuk a kézzel sokszorosított 
kottákat, és elkezdjük a próbá-
kat.  Akkor, a kezdet kezdetén 
nem állt rendelkezésünkre sem 
fénymásoló gép, sem próbate-
rem. A próbáknak nem azzal a 
szándékkal fogtunk neki, hogy 
majd egyszer nemzetközi szin-
ten akarunk és fogunk énekelni, 
koncertezni, és babért aratni, 

hanem azért, mert belső indít-
tatást éreztünk rá akkor is, mint 
ahogy ez változatlanul igaz ma 
is. Egyszóval szerettük  akkor 
is, és szeretni fogjuk ezután is a 
karéneklést. Néhány próba után 
megszólal a Jubilate Deo kezde-
tű kórusmű, amely a karvezető 
kivételével mindenki számára is-
meretlen, így mind az öt alapító 
tag egyformán élvezte a hangról 
hangra, frázisról frázisra történő 
betanulást. 

Alig egy hónapnyi tevékenység 
után a kis kamarakórus, mely 
kezdetben női karként működött, 
kiegészül még néhány taggal, 
férfiak is jönnek az énekkarba, 
az együttes vegyeskarrá formá-
lódik. Advent I. vasárnapján a ki-
lyénfalvi templomban megszólal 
a négy szólamú Roraté és még 
néhány egyházi kórusmű. Ezt 
követően advent III.vasárnapján 
Csomafalván énekel a kórus, 
majd bemutatja első karácsonyi 
koncertjét szintén Csomafalván. 
Erre a fellépésre már egy kisebb 
hangversenyre való repertoárt 

mutat be az alig két hónapja mű-
ködő  énekkar.

Így kezdődik a fiatal pedagó-
gusok kamarakórusának törté-
nete, amely csak később veszi 
fel a Bel Canto kamarakórus 
elnevezést. Névadója Horváth 
Enikő, férjezett nevén Csipor 
Enikő újfalvi származású nép-
művész, aki mézeskalács-alko-
tásai révén tett szert nemzetkö-
zi hírnévre a későbbiek során. 
Ő abban az időben tagja volt a 
kórusnak, majd Magyarországra 
költözött, jelenleg ott él család-
jával és alkot  művészi szinten, 
csodálatosan. A kórus 1999-től 
viseli a Bel Canto nevet, melynek 
jelentése olaszul szép ének, és 
azóta arra törekszik, hogy egy 
műkedvelő együttestől elvárható 
igényességgel szólaltassa meg 
a kórusműveket, és ezáltal mél-
tó viselője maradhasson ennek 
a névnek. Ennek megfelelni nem 
kis szakmai kihívást jelent úgy a 
karvezető, mint a tagok számára.

Az énekkar idén, 2015 októbe-
rében töltötte be 18. évét. Azó-

Csata Levente, karnagy
november 15-én negyedik al-

kalommal került megrendezésre 
az Újfalvi Ceppel- és zenésztalál-
kozó, amelyre meghívást kaptak 
a környék adatközlő zenészei, a 
Karmazsin népi Együttes, illetve 
azok az idősek, akiknek még „lá-
bukban vannak” a ceppel figurái.

A Habsburg Birodalom idejéből való 
a tánc: az 1800-as években osztrák 
helyőrséget hoztak a faluba, akik az 
évek folyamán különböző figurákkal 
gazdagították, a valcer kezdetleges 
elemeit hozták be, és a polkát is meg-
találjuk a figurák között.

1899-ben a tizenhárom aradi vérta-
nú kivégzésének 50 éves évfordulója 
alkalmából a község lakói 13 fát ültet-
tek a községháza épülete elé. Erre az 
alkalomra Albert Ágoston bácsi társa-
ival együtt rendszerezte a figurákat és 
12 részre osztotta a már akkor ceppel 
néven ismert táncot, és először tán-
colták ünnepélyes alkalomkor.

A kultúrotthon felépítéséig, az 1930 
évekig a község szabadtéri központ-

jában táncolták, télen pedig lakatlan 
üres házakban vagy csűrökben. 

A 30-as évektől kezdve minden 
népi táncot és bált a ceppellel fejeztek 
be, ez után még ráadást sem húztak. 
Ezzel jártak mindenfelé versenyekre, 

de csak a kitűnő táncosokat vitték. 
Az 1950-es években a modernebb 

táncok hatására a ceppel kezdett ki-
menni divatból, ezért a jelenlegi fia-
talságnak csak kis része ismeri. „Ez 
tette szükségessé, hogy hagyomá-
nyunk egyik legszebb gyöngyének a 
megismertetését, megszerettetését 
tovább ápoljuk” (Tiszta Forrás Ta-

lálkozó – 1986)

Az előadáson a Katorzsa Nép-
táncegyüttes legifjabb táncosai 
mutatták be a 12 figurából álló 
ceppelt, a talpaláválót pedig a he-

lyi zenészek biztosították. 
A régi tánc felelevenítése mellett 

a népzene is hangsúlyt kapott a 
vasárnapi rendezvényen. Ez alka-
lommal lépett az közönség elé a 
Karmazsin népi Együttes, ének- 
és muzsikaszóval biztosítva szó-
rakozást a megjelenteknek.

Az együttes legfőbb célja, hogy 
elsősorban a gyergyói-medencei 
népzenét és népi kultúrát tanul-
ja, továbbítsa és vigye színpadra, 
nem hanyagolva el más tájegysé-
gek népzenéjét sem.A bandának 
újfalvi tagjai is vannak: Koós Ró-
bert (hegedű), Oláh Dániel (hege-
dű), Simon András (harmonika, 
brácsa), Sólyom Csaba (ütőgar-
dony).

A negyedik ceppel- és zenész-
találkozó közös muzsikálással és 
táncházzal zárult, a közönség so-
raiból is sokan bekapcsolódtak a 
ceppelbe, amely – mint régen – ez-
úttal is a mulatság végét jelentette.

Szeretnénk köszönetünket kife-
jezni a Communitas Alapítvány-
nak, a helyi önkormányzatnak és 
az egyéni vállalkozóknak, hogy 
támogatásukkal segítették a rendez-
vény létrejöttét.

iv. Újfalvi Ceppel- és zenészTalálkozó nagykorÚvá válT a bel CanTo kamarakórus
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ta felnőtt az a gyerek, aki akkor 
született, és maturandusszá vált 
maga a kamarakórus is. Ezalatt a 
közel két évtized alatt összeforrt 
egy kis közösség, melynek érté-
ke és potenciálja abban mérhe-
tő a leginkább, hogy az énekkar 
húzóerejét, magvát még mindig 
ugyanazok a személyek képe-
zik, akik az alapításától kezdve 
tagjai a kórusnak. Több kántor, 
zenetanár, és hangszeres fordult 
meg a kórusban az évek során, 
vannak, akik visszatértek és ma 
is aktív tagként működnek közre. 
Több alkalommal koncerteztünk 
művészek közreműködésével.  
Az énekkarban barátságok szö-
vődtek, házasságok is köttettek, 
és életre szóló kapcsolatok ala-
kultak ki. Együtt dolgozik, együtt 
szórakozik és több esetben egy-
máson és rászorulókon is segít a 
lehetőségei függvényében ez a 
társaság. 

A kórus 18 éves fennmaradása 
önmagában egy csoda. Ne feled-
jük! Egy olyan vidéki környezet-
ben, ahol prioritás tekintetében 
nem áll vezető helyen a kama-
razenélés, a világi karéneklés, 
egyáltalán a magasabb kultúra 
ügye, fennmaradni, működni, mi 
több a közönség tetszését el-
nyerni, ugyanakkor a közösséget 
képviselni nem kis kihívást je-
lent. Éppen ezért az jelenti egyik 
legnagyobb örömet az énekkar 
számára, amikor a karácsonyi 
hangverseny híre megtölti a 600 
férőhelyes templomot, vagy ami-
kor többen őszintén érdeklődnek 
már előre: Lesz-e koncert? Mikor 
lesz? ,… és, ha nem, miért nem? 

Ez legalább annyit jelent a 
kórus számára, mint egy külföl-
di koncertturné, vagy egy ran-
gos nemzetközi fesztiválon való 
részvétel. Kell ehhez nyilvánva-
lóan a tagok elkötelezettsége, ál-
dozatkész helytállása és a zene 
szeretete. 

Sokan és sokszor feltették már 
nekünk a kérdést: Miért csinál-
juk? …. Mi ez, hová lehet be-
sorolni?  Miből lehet fenntarta-
ni? Mit akarunk vele elérni? …. 
és így tovább.  Nehéz ezekre a 
kérdésekre felelni, mert ebben a 
materialista világban, amelyben 
élünk, nem biztos, hogy elfogad-
ható és mindenki által érthető 
választ tudnánk rá adni. Pedig 
egyszerű és világos a magyará-
zata ennek a tevékenységnek. 
Létezik néhány ember, aki léte-
lemének érzi a karéneklést, mi 
több nem szégyelli, és át szeret-
né adni belőle a lehető legtöbbet 
a környezetének, hogy jobbá, ne-
mesebbé tegye azt. Sokan sok-
féleképpen magyarázzák ezt, de 
a mi dolgunk nem az, hogy ezzel 
foglalkozzunk, hanem az, hogy 
továbbra is a dolgunkat végez-
zük, úgy, ahogy ez idáig tettük: 
szívvel, lélekkel és őszinte hoz-
záállással. 

Számos szép élményt élt át 
együtt ez a közösség az elmúlt 
18 év alatt. Karácsonyi koncer-
tek, egyházi és világi kórustalál-
kozók, jótékonysági hangverse-
nyek, koncertturnék, utazások, 
minősítő hangversenyek és nem-
zetközi fesztiválok, mind-mind 
rengeteg jó élményt és kellemes 
pillanatot hoztak a kórus életébe. 
A legjobb érzéseket talán mégis 
azok a vendégszereplések vál-
tották ki, amikor néhány esetben 
a Bel Canto kamarakórus adta 
hírül más vidékeken azt, hogy 
létezik egy Gyergyócsomafal-
va nevű település, sőt létezik a 
Gyergyói- medence. 

A kórus egyik alapvető célki-
tűzése, hogy magyar zeneszer-
zők művei mellett megszólaltas-
son az egyetemes kórusirodalom 
alkotásai közül néhányat, azokat 
eljuttassa ahhoz a vidéki közön-
séghez, amelynek helyzetéből 
adódóan egyébként kevés kap-

csolata van a komolyzenével. 
Mert a zene gyógyír a lelki sze-
génység, érzelmi sivárság ellen. 
A karéneklés igazi lélekből faka-
dó terápia, amivel régebben na-
gyon sokan éltek, ma már egyre 
kevesebben. Terápia elsősorban 
azok számára, akik művelik, de 
azoknak is, akik hajlandóak hall-
gatóként befogadni a zene üze-
netét. A karéneklés egyike a kö-
zösségi lét azon megnyilvánulási 
formáinak, ahol érzelmi feltöltő-
dést kap az ember. Egy oázis eb-
ben az eldurvuló, érdek- és profi-
torientált világban. A Bel Canto 
kamarakórus mindig befogadta 
azokat, akik szerették volna ki-
próbálni a karéneklést, mint a kö-
zösségi élet egyik tevékenységi 
formáját, és sose tartoztak szá-
madással azok, akik csak átuta-
zóként vettek részt benne, mert 
valószínűleg úgy érezték, hogy 
nem az ő elvárásaiknak megfe-
lelő normarendszerhez igazodik 
az együttes.

Egyet biztosra állíthatunk. Akik 
a közel 2 évtized alatt kitartottak 
az énekkar mellett, nem anyagi, 
munkahelyi vagy más jellegű té-
nyezők miatt tették, hanem vala-
mi olyan belső motiváló erő hatja 
át és tartja őket össze, amelyet 
a kívülállók közül néhányan nem 
egészen értenek, és néha fur-
csa, sajátos és érthetetlen mó-
don reagálnak rá. Aki viszont 
átélt olyan helyzeteket, amikor 
a művészet felülkerekedik az 
egyénen – a szó nemesebb ér-
telmében –, az hagyja magát el-
ragadtatni tőle. Nem kell ehhez 
semmi egyéb, mint nyitott, be-
fogadó szív a közönség részé-
ről, a kórustagok részéről pedig 
egy parányi tehetség, kitartás és 
nem kevés áldozatkészség.

Íme a Bel canto kamarakórus 
18 éves működésének mérlege 
tevékenységének  legfontosabb 
mozzanataival: 

1997-ben Hargitafürdőn meg-
alakul a kórus és Gyergyóújfalu-
ban elkezdi tevékenységét.. Már 
abban az évben adventi és kará-
csonyi hangversenyeket tart több 
településen.

1998-ban Tölgyesben mutatko-
zik be. 

1999-ben a Ditrói kórustalálko-
zó meghívottja. 

Részt vesz a marosvásár-
helyi Kultúrpalotában sze-
vezett Bárdos Lajos Nem-
zetközi Kórusfesztiválon. Az 
1999 és 2009 közötti idő-
szakban 6 alkalommal vesz 
részt a rendezvényen.

Belép a Romániai Magyar Da-
losszövetségbe.

Közös karácsonyi hangverse-
nyeket tart gyergyószentmiklósi 
kórusokkal.

Kultúrházavató ünnepségen 
lép fel Gyergyóújfaluban.

Részt vesz a Bocskai-díj 
átadó ünnepségén Csoma-
falván

2000-ben fellép a Hargitai 
megyenapokon és más megyei 
vagy régiószintű rendezvénye-
ken

A  Millenniumi ünnepségso-
rozat meghívott kórusa Csoma-
falván.

2001-ben belép a Seprődi Já-
nos nemzetközi Kórusszövet-
ségbe, részt vesz annak rendez-
vényein.

2001- ben Brassóban elisme-
rést kap a Romániai Magyar Da-
losszövetség részéről az addigi-
akban kifejtett tevékenységéért.

2002-ben Részt vesz az egri 
Éneklő Magyarország elnevezé-
sű nemzetközi kórustalálkozón. 
– Elismerés a magyarországi 
KÓTA részéről. 

2003-ban az RMD (Romániai 
Magyar Dalosszövetség) orszá-
gos zenei szakbizottsága Arany 
fokozatú kórussá minősíti.

2003-ban és 2005-ben kiadja 

a Csillagfényes csöndes éjjel 
című karácsonyi lemezét.

2005-ben Kamarazene talál-
kozót szervez.

2006 és 2012 között 9 jóté-
konysági hangversenyt szer-
vez.

1999 és 2012 között 12 nem-
zetközi rendezvényen vesz 
részt.

24 alkalommal koncertezik 
művészek közreműködésével

35 karácsonyi hangversenyt 
szervez és mutat be.

Koncertezik neves zenekarok-
kal, mint a keszthelyi Festetics 
Kamarazenekar, vagy a híres 
Kájoni Consort együttes. A 
gyergyószentmiklósi Szent Mik-
lós kamaraegyüttessel is fel-
lép több alkalommal 1999-ben, 
2005-ben és 2006-ban.

Betanul és közönség elé visz 
több mint 80 művet: madrigálo-
kat, motettákat, népdal- és köny-
nyűzene feldolgozásokat, cho-
rálokat, oratóriumot, spirituálét, 
kantátát…

2009-ben nagyméretű hang-
versenykörúton vesz részt, 
amelynek állomásai: Győr, Keszt-
hely, Tapolca, Veszprém, Tihany, 
Balatonederics, Zalaapáti.

Két alkalommal énekel szé-
kesegyházakban: Egerben és 
Veszprémben

2009-ben közreműködik a 
Gyilkos-tó legendája című 
tánc-oratórium ősbemutatóján.

2011-ben a karvezető részesül 
a Gyergyócsomafalva Önkor-
mányzata által átadott Pro Cso-
mafalváért kitüntetésben.

2012-ben 15 éves jubileumi 
hangversenyt szervez Csoma-
falván.

2014-ben EX liBriS díjjal 
tünteti ki A Magyar Művészetért 
Alapítvány.

2015-ben a londoni Szent Ist-
ván Házban tart hangversenyt, 
ahová magával viszi a citeracso-

port egy részét, és közös fellé-
pésre kerül sor az ottani magyar 
közösség előtt. A rendezvényen 
jelen van többek között az angliai 
magyar nagykövet és a szegedi 
megyéspüspök is. Az esemény 
különlegességéhez még az is 
hozzájárul, hogy a 18. születés-
napját a londoni magyarok kö-
rében ünneplő énekkarnak és 
citeracsoportnak egy nagyon 
jól sikerült  népzenei bemutatót 
is sikerül tartania. Rendkívüli 
émény volt, amelyről a következő 
lapszámban szívesen beszámo-
lunk, és örömmel megosszuk él-
ményeinket a kedves olvasókkal.

A londoni meghívást Korpos 
Attila falustársunknak köszön-
hetjük, aki nagy szeretettel és 
rendkívül átgondoltan szervezte 
meg számunkra ezt a feledhe-
tetlen programot, és egyedülálló 
lehetőséget biztosított a kórus 
számára. Ezúton is köszönjük 
neki mégegyszer!

A Bel Canto kamarakórus tagjai:
 
Szoprán:  Ambrus Ibolya
    Gál Katalin 
    Király Boglárka
    Kolozsi Andrea
   Vargyas Hajnalka
Alt:         Bege Orsolya
    Csata Jolán
    Gáll Erzsébet
    Korpos Andrea
    Márton Magdolna
Basszus: Gál Péter
    Ferenczi István
    Korpos Levente
    Korpos Szabolcs
Tenor :     Csata Levente
    Fehér Tibor
    Jakab Attila

A Bel Canto kamarakórus ál-
dott karácsonyt és eredményes 
új évet kíván a közönsége és 
támogatói, valamint az egész 
nagyközösség  számára!
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Kedves szeretteim!

Amint jól tudjátok, közeledik a 
születésnapom. Megtiszteltetés 
számomra, hogy minden évben 
ünnepséget rendeztek, és úgy 
tűnik, az idén is így lesz. Na-
gyon sok ember vásárol sokat. 
Rengeteg a külön erre az alka-
lomra szóló rádió- és TV- műsor. 
Hirdetések, reklámok, és a világ 
minden pontján arról beszélnek, 
hogy születésnapom egyre kö-
zeledik. Igazán nagyon jó érzés 
tudni, hogy legalább egyszer 
egy évben sok ember gondol 
rám. Amint tudjátok, a születés-
napomra való emlékezés régen 
kezdődött. Az első időkben még 
úgy tűnt, hogy az emberek értet-
ték, és hálásak voltak mindazért, 
amit értük tettem. De manapság 
egyre inkább úgy látszik, hogy 
alig akad, aki tudja az okát az 
ünneplésnek. Mindenhol össze-
jönnek az emberek, családok, 
barátok, és nagyon kellemesen 
érzik magukat, de valójában 
nem tudják, nem értik, és nem 
is keresik valódi jelentőségét az 
ünnepnek. Emlékszem, az el-
múlt évben is hatalmas lakomát 
rendeztek a tiszteletemre. Az 

asztal tele volt ízletes ételekkel, 
gyümölcsökkel, édességekkel. 
Tökéletesen díszített helységek-
ben sok-sok gyönyörűen becso-
magolt ajándék várta gazdáját. S 
tudjátok, mi történt? Engem meg 
sem hívtak. Pedig én voltam az 
ünnepség díszvendége, még-
sem küldtek meghívót. Miattam 
volt az egész összejövetel, a sok 
dísz és minden egyéb. Amikor 
maga az ünneplés elkezdődött, 
én kívül maradtam. Bezárták 
előttem az ajtót. Pedig be akar-
tam menni, velük lenni, együtt 
ünnepelni. Habár az igazság az, 
hogy mindez nem lepett meg. 
Hiszen az elmúlt néhány évben 
sokan bezárták előttem az ajtót. 
Mivel pedig nem hívtak meg, hát 
úgy döntöttem, hogy titokban 

megyek be, minden zaj nélkül, 
és csendesen megállok az egyik 
sarokban. Mindenki nagyon jól 
érezte magát. Ettek, ittak, be-
szélgettek, vicceltek, nevettek és 
hatalmas jókedvük volt. Egyszer 
csak belépett az ajtón egy nagy-
darab, kövér, piros ruhás, fehér 
szakállas ember, azt kiabálva: 
Ho-Ho-Ho! Leült a díványra, a 
gyerekek pedig rohangáltak hoz-
zá: Télapó! Télapó! Mintha ez az 
egész ünnepség róla szólt volna. 
Aztán az emberek körülállták a 
karácsonyfát, és átölelték egy-
mást. Én is kitártam a karomat, 
de engem nem ölelt át senki. Az-
tán nagy várakozással kezdték 
osztogatni az ajándékokat. Vé-
gül minden elkelt. Néztem, van-e 
nekem valami, de nem volt, és 

HiTÉlET

Tankó Géza, plébános

CiVil FóruM

karáCsonyi levél jézusTól

Az idén is megrendezésre ke-
rült Kilyénfalván a Szülők bálja 
immár második alkalommal no-
vember végén.  Örömmel tapasz-

talták a szervezők, hogy többen je-
lezték részvételi szándékukat, mint 
a tavalyi évben, szám szerint 45 
személy foglalt helyet a hangulato-
san megterített asztalok mellett. A 
finom vacsorát a Robi konyha biz-

tosította, a kellemes zenéről Simon 
András gondoskodott. Reméljük, 
hogy a szülők lelkesedése, támo-
gatása kitart a továbbiakban is. Kö-
szönet  a szervezőknek és az őket 
segítő személyeknek.

Kilyénfalvi szülők

Szülők bálja kilyénfalván én nem kaptam semmit. Te ho-
gyan éreznéd magad, ha a szü-
letésnapodon mindenki kapna 
ajándékot, csak éppen te nem? 
Megértettem, hogy nemkívána-
tos személy vagyok saját szü-
letésnapom ünnepén, és csön-
desen elhagytam a helyiséget. 
És tudjátok – ez minden évben 
rosszabb és rosszabb. Az embe-
reket csak az étel, ital, ajándé-
kok, összejövetelek érdeklik, és 
alig néhányan emlékeznek rám. 
Pedig én annyira szeretném, ha 
ezen a karácsonyon beengedné-
nek engem az életükbe. Nagyon 
szeretném, ha felismernék a va-
lóságot, hogy több mint kétezer 
évvel ezelőtt azért jöttem el erre a 
világra, hogy megmentsem őket. 
Csak annyit szeretnék, hogy ezt 
teljes szívvel elhiggyék, és be-
engedjenek az életükbe. Valamit 
szeretnék megosztani veletek, 
különösen arra való tekintettel, 
hogy jó néhányan tudjátok az 
ünnep igazi értelmét. Hamaro-
san rendezek én is egy saját 
ünnepséget, látványosat, hatal-
masat, amilyet soha senki még 
elképzelni sem volt képes. Most 
még dolgozom rajta. Már küldöm 
a meghívókat – te is kaptál már 
személyesen. Remélem, észre-
vetted a sok invitálás között, és 
nem dobtad el. Kérlek, feltétle-
nül jelezz vissza. Részt akarsz-e 
venni az örömünnepemen? Fog-
lalhatok-e egy helyet számodra? 
Beírhatom-e nevedet aranybetű-
kkel a vendégkönyvembe? Az ün-
nepségemen ugyanis csak azok 
jelenhetnek meg, akiknek nevei 
ott szerepelnek. Sok vendéget 
várok. Akik elvesztették vagy el-
dobták a meghívókat, el sem jön-
nek – kár értük. Akik nem vála-
szolnak a meghívásra, azok hiá-
ba jönnek, nem lesz helyük, kívül 
maradnak. Nagyon lesújt minden 
ilyen elmaradás. Kérlek, készülj 
és válaszolj, mert így, amikor min-

dent előkészítettem, te is részese 
lehetsz az én csodálatos ünnep-
ségemnek. 

A találkozás reményében szere-
tettel üdvözöllek, Jézus Krisztus

Eddig tartott Jézus levele, amit 
nekünk írt. A mai kor emberé-
nek. Nem elég Jézus levelét el-
olvasnunk. A levelet krisztusi és 
keresztény életünkkel próbáljuk 
megválaszolni, nemcsak kará-
csonykor, hanem emberi életünk 
miden napjában és percében. Jé-
zus meghívót és levelet küldött 
nekünk. Pásztornak, papnak és 
családjának, nyájának, egyház-
községének. Ez a meghívó ke-
resztény életünk legnagyobb ese-
ményére, a szentmisére szól.  A 
jézusi meghívót el is dobhatjuk a 
szemetes ládába. De meg is őriz-
hetjük. De a jézusi meghívóra vá-
laszolhatunk is. De hogyan vála-
szoljunk? Karácsonykor és egész 
esztendőben azért kellene részt 
vennünk a szentmisén, mert ez 
az a hely, ahol Jézus övéihez ér-
kezik. Még akkor is, ha övéi nem 
fogadták be életükbe. Vajon mit 
jelent az, hogy Jézus a világ vi-
lágossága, aki az emberek életét 
széppé és boldoggá akarja ten-
ni? Földünk minden este magára 
húzza a sötétség takaróját. Még-
is, alig várjuk, hogy megvirradjon, 
és eljöjjön a reggel. A sötétséget 
elfogadjuk, de igazán örülni csak 
a világosságnak tudunk. Csak 
benne élünk igazán. A keresztény 
számára Krisztus a fény és vilá-
gosság. Őt keresd – az igazi fényt 
és világosságot. Benne nem csa-
lódsz! Nem pislogó, hanem látó 
szemű, éleslátó emberré tesz té-
ged. De ezt neked is akarnod kell. 
A világ világossága, Krisztus által 
látjuk meg életünkben azt a sok 
szépet és jót, amit nekünk ad az 
Isten. A világosságban pillantjuk 
meg a szeretetet sugárzó arco-

kat. A világosság segít eligazodni 
a helyes úton. A karácsonyi öröm-
hír éppen arra tanít, hogy Jézus 
születésekor megnyílt előttünk 
egy barlang, egy eddig ismeretlen 
kijárat az Isten országa felé. Jé-
zus meghirdette, és ma is hirdeti, 
nem vagyunk rabjai a földnek. A 
betlehemi barlang kijárat az Isten 
országa felé. 

Lélekben térdeljünk le a betle-
hemi istálló, a jászol lakója elé, 
és adjunk hálát e szép ünnepen 
Jézusnak. Köszönjük Jézusnak, 
hogy embernek született, és le-
hetővé tette, hogy az egyház szí-
vében isteni életre szülessünk. 
Köszönjük, hogy Mária által jöt-
tél a világba! Gondoltál ránk is. 
Édesanyádat nekünk adtad, hogy 
ő legyen égi Édesanyánk. Kö-
szönjük, hogy Szent Józsefet is 
jászolod mellé állítottad, és az 
édesapák vigyázó szeretetére 
bíztad életünket. Köszönjük, hogy 
közel jöttél hozzánk, akik sokszor 
oly távol járunk tőled. Köszönjük, 
hogy gyermekké lettél, és mi ve-
led együtt növekedhetünk. Kö-
szönjük, hogy kezünkbe adtad 
szívedet, mert mi olyan nehezen 
adjuk neked a mi szívünket. Meg-
hívódat, Jézusunk, megkaptuk és 
elolvastuk. Találkozni akarunk ve-
led, nemcsak karácsonykor, ha-
nem életünk minden napján. Ezt 
ne csak ígérjük az istálló lakójá-
nak, hanem bizonyítsuk be szép, 
krisztusi, hitvalló és keresztény 
életünkkel. 

Egy ferences szerzetes, P. Papp 
Asztrik szép versével kívánok az 
én családomnak, híveimnek ál-
dott karácsonyt! Áldja meg az 
Isten a gyergyóújfalvi, kilyénfal-
vi, tekerőpataki egyházközségek 
családjait! Legyen ott családja-
inkban minden nap az istálló la-
kója, Jézus Krisztus!
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„...de ami az enyém, ahhoz neked 
semmi közöd!” A ma már híressé 
vált humoros aranyköpés, amellyel 
nap mint nap találkozunk, ezerféle 
fajta formában, és szinte mindig 
egy rövid mosollyal elfogadjuk, mint 
az életünk „normális” részét – töké-
letesen tükrözi a mai világ értékeit, 
legalábbis a szűk látókörű politiku-
sok és „patrióták” szerint. Így kerül-
tünk arra a szintre, hogy egy ősrégi 
fogalmat – még akkor is ha maga 
az elnevezése csak a XIX. század 
szüleménye – úgy értelmezzünk, 
mint az önzőség legmagasabb és 
hivatalos formáját. Ha a kedves 
olvasó még mindig nem találta ki, 
hogy miről beszélek, akkor eláru-
lom: a nacionalizmusról.

A nacionalizmus fogalmának 
megmagyarázására külön könyvet 
lehetne írni, nem beszélve arról, 
hogy mindmáig eltérnek a vélemé-
nyek úgy a tudósok körében, mint 
az egyszerű emberek soraiban 
arról, hogy mit is jelent naciona-
lizmus. A latin „natio” szóból ered, 
ami népet, törzset vagy –  falkát 
jelent, és általában arra a mozga-
lomra használják, ami egy egyén 
saját nemzetének támogatását tűzi 
ki célul.

A nacionalizmus gyökerei egé-
szen az ókorig vezethetők vissza, 
ugyanis például az ókori görögök-
nél vagy zsidóknál egy nagyon 
erős nemzeti érzelmet tapaszta-
lunk. A görögök nagyon ragasz-

kodtak kulturális örökségükhöz, és 
idegennek (barbárnak) tekintettek 
mindenki mást, büszkén kizárva 
mindenkit, aki nem a saját városuk-
ból származott. A zsidók felsőbb-
rendűnek, „kiválasztott” népnek te-
kintették magukat, és megőrizték a 
nemzethez való tartozásukat a mai 
napig.

A középkorban szinte elveszett 
a nacionalista érzés, mivel a ren-
geteg apró feudális államban az 
égető probléma a túlélés volt. A 
reformáció által kirobbantott vallás-
háborúk egymás ellen uszították a 
nemzeteket, de az erős lojalitások 
még mindig a fejedelem felé irá-
nyultak. Csak a XIX. században 
kezdett erőteljesen megjelenni a 
nacionalizmus, az amerikai és a 
francia forradalom alkalmával. De 
a nacionalizmus még mindig nem 
irányult valaki ellen, mint manap-
ság, hanem egy romantikus elkép-
zelés volt, a függetlenség és az 
egyesülés hajtóereje.

A nacionalizmus példaképei az 
újkorban a németek és az olaszok 
voltak, legalábbis Európában, akik-
nek nagy erőfeszítések árán sike-
rült egyesített, független államo-
kat létrehozni. Ezt megelőzően az 
1848-as forradalom kialakította a 
romantikus nacionalista érzelme-
ket mindenhol az öreg kontinen-
sen, így nálunk is. De ha a francia 
forradalom hatására a naciona-
lizmus egy egyenlőségen és sza-
badságon alapuló kormányforma 
létrehozását jelentette mindenki 

számára, a századfordulóig a vé-
lemény alaposan megváltozott. És 
megjelent az a káros elképzelés, 
miszerint „az én nemzetem csak 
akkor tud érvényesülni, ha a tiéd 
elpusztul!” Ezután a nacionalizmus 
erősen negatív értéket vett fel, és 
csak erőszakot, bajt okozott. Így 
robbantak ki a világháborúk és azt 
ezt követő konfliktusok...

Az első világháború vége az 
Osztrák-Magyar és az Oszmán bi-
rodalom bukásával, magával hozta 
az önrendelkezés jogát, ami a na-
cionalizmuson alapszik. Számta-
lan kisebb-nagyobb új állam jelent 
meg, szinte kivétel nélkül jelentős 
kisebbségekkel, ami csak a nacio-
nalizmus megerősödéséhez veze-
tett. A nemzetekbe belerögződött 
az a nagyon veszélyes vélemény, 
miszerint „én csak akkor érzem 
magam biztonságban, ha te nem 
érzed magad biztonságban”. Az új 
kormányok politikája a kisebbsé-
gekkel szemben egy még nagyobb 
háborúhoz vezetett, ez volt a má-
sodik világégés. És még mindig 
vannak európai nemzetek, ame-
lyek, több mint félévszázaddal ké-
sőbb, nem tudják kihúzni magukat 
az ilyen fajta gondolkodásból.

Habár manapság az együttműkö-
dés, a közös szervezés és a másik 
elfogadása nagyon fontos szerepet 
játszik a világ és Európa politikájá-
ban, kultúrájában, gazdasági fejlő-
désében és nem utolsó sorban a 
sportban, a nacionalizmus koránt-
sem vesztette el erejét, sőt, jelen-

HitélEt / MúltiDéző MúltiDéző  /  Sulivilág

Elekes Dániel László

„Minálunk a hegyek magasabbra nyúlnak,  
Minálunk a rétek későbbre virulnak.Kora őszi szelek té-
pik a fenyőket, Szempillára fagynak télidőn a könnyek.
Dupla adag jutott bánatból is nekünk,

Saját otthonunkban rabkenyéren élünk.
Mégis, kicsi Jézus, megkövetünk szépen,
Nálunk is szüless meg, székely hegyek között,
Székelyek szívében…”

ami a Tiéd, az az enyém is, ...

tősen erősödik egyes régiókban. 
Az Egyesült Nemzetek, az Európai 
Unió, az Amerikai Államok Szerve-
zete, az Afrika Egyesítéséért Szer-
vezet és más hasonló szervezetek 
próbálják kordában tartani a naci-
onalizmust, úgymond „feláldozva” 
ezt a jólét és a gazdasági fejlődés 
oltárán.

Senki nem állítja, hogy a nacio-
nalizmus egy elavult eszme. Senki 
sem mondja, hogy ássuk el egy-
szer és mindenkorra a nemzeti 
érzelmeket. De elengedhetetlenül 
szükséges átgondolni és megvál-
toztatni a fogalom értelmét. Nem-
zetünk támogatása nem erőfitog-
tatásból és zászlólengetésből áll 
ilyen-olyan ünnep és választás al-
kalmával. Föltétlenül meg kell hogy 
értsük a különbséget a politikai és 
a kulturális nacionalizmus között. 
Nemzet nem a területet vagy az 
országot jelenti, hanem a népet. 
A nemzet az emberekből áll, az 
egyénekből és azoknak életéből.

Tanuljuk meg, hogy a nemzetünk 
fejlődését és puszta fennmara-
dását nem úgy támogatjuk, hogy 
folyton visszasírjuk a nem is olyan 
fényes múltunkat, és panaszko-
dunk a szomszédaink ünnepein, 
hanem úgy, hogy megteremtjük 
a megfelelő feltételeket a hagyo-

mányok, a nyelvünk és életstílu-
sunk átörökítésére. Addig, amíg 
foggal-körömmel ragaszkodunk a 
vezető pozíciónkhoz, még akkor 
is, ha már rég elhagytuk a nyugdí-
jazási korunkat, csak mert hasznot 
tudunk húzni belőle, addig, amíg 
képesek vagyunk szemrebbenés 
nélkül megszegni bármilyen tör-
vényt a személyes haszon céljá-
ból, és addig, amíg nem járulunk 
hozzá vidékünk fejlődéséhez, csak 
akkor, amikor jól mutat a választási 
kampányunkon és amikor szemé-
lyes hasznot tudunk faragni belőle, 
akkor ne csodálkozzunk a nemze-
tünk romlásán. Hiába öltjük ma-
gunkra a székely ruhát és tűzzük ki 
a magyar zászlót minden adódó al-
kalommal, ha a gyerekeink folyton 
nyugatra menekülnek egy valamire 
való munkahely és egy megfelelő 
megélhetőséget keresve. Célta-
lanul hibáztatjuk a „magyar világ” 
megszűnését és a román elnyo-
mást, a problémát valójában ma-
gunkban kell keresnünk.

És nem utolsó sorban ne felejtsük 
el, hogy a mai világban egy nemzet 
nem érvényesülhet elzárkózottan. 
A modern világ fejlődése össze-
tartást és együttműködést követel, 
de ez egyáltalán nem összekeve-
rendő a nemzet elnyomásával. Az 

Európai Unió világában egy telje-
sen új fogalom jelent meg: támo-
gassuk a nemzeteket, hogy együtt 
fejlődjünk. Ez egy eddig hallatlan 
és egyesek számára mindmáig 
érthetetlen dolog. „Hogy én támo-
gassam másnak a kultúráját és 
nemzetét? Kizárt dolog!” gondol-
ják sokan. Pedig ha elvárjuk, hogy 
tiszteljenek és tiszteletben tartsák 
nemzetünket, elsősorban mi is tisz-
teletben kell hogy tartsuk mások 
nemzetét. Az ilyen fajta gondolko-
dásnak, amit a magyar politikusok 
folyton hangoztatnak, hogy „senki 
sem mondhatja meg nekünk, hogy 
hogyan éljünk és kit fogadjunk a 
saját országunkban”, nagyon ve-
szélyesek. Mindig elvárjuk Európa 
segítségét, de nem vagyunk haj-
landóak ezt viszonozni. Nagyon re-
méljük, hogy felébredünk, és nem 
fogunk mindig a civilizált gondolko-
dásmódot képviselők sorának leg-
végén állni...

De mivel a remény hal meg utol-
jára, még akkor is, ha biztosan 
meghal, lépjünk át az ünnepek 
hangulatának üzemmódjába és 
csak szép gondolatokkal tápláljuk 
magunkat. Örömteli karácsonyt és 
egy boldog, békés, gazdag új esz-
tendőt kívánunk kedves hűséges 
olvasónknak!

A nagyváradi Szacsvay 
Imre Általános Iskola által 
megszervezett Mesék szárnyán 
Mesevetélkedő II. fordulója is 
Tekerőpatakon volt megrendez-
ve 2015. november 21-én Deák 
Éva tanítónő vezetésével. 27 
csapat vett részt a következő 
helységekből: Gyergyóremete, 
Gyergyószentmiklós, Csomafal-
va, Gyergyóújfalu, Marosfalva, 

Fodor Annamária, Deák Éva

MESék SzáRnyán MESEvETélkEDő - ii. fORDUlÓ
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nagy tisztelettel és szeretettel 
gondolt egyházközségünk vala-
mennyi nagyszülőjére és szép-
korú tagjára november15-én. A  
11 órás szentmisét értük mutat-
ta be Antal József plébános.

Egy hosszú élet munkája ered-
ményes elismerést és tiszteletet 
érdemel. Egyházközségünk életé-
hez tartozik a nagyszülőkre, szép-
korúakra való megemlékezés. Ez 
nem mindenkinek adatik meg. Évek 
alatt látni gyermekeik, unokáik fel-
nőtté válását, a családátalakulását, 
átélni a történelem  jelentős ese-
ményeit. Ezek fáradtságos, de sok-
sok emlékkel teli évek, melyekre 
örömmel, talán könnycseppel a 

szemükben gondoltak vissza az 
ünnepeltek. Több mint száz „ezüst-
hajú és aranyszívű” személy jelent 
meg hívásunkra a templomba. 

Antal József plébános úr két ne-
mesfémhez hasonlította a szentbe-
szédben az ünnepelteket. „Arany-
hoz a szerető szívüket, az ezüst 
hajukban pedig sok-sok tél ott 

felejtette fehérségét…Az időskor 
az élet rendje, az éretté válás kor-
szaka,életbölcsességgel, gazdag 
tapasztalatokkal. Kérjük a jó Istent 
adjon még sok-sok lágy simogató 
tavaszt! Köszönjük az emberi érté-
keket, melyeket belénk csepegtet-
tek. Szívből kívánjuk, hogy tovább-
ra is ragyogja be életüket a két ne-

SuliViláG ÉP TESTBEn ...  /   GyErMEKSAroK

Kolumbán Csilla

EzüSThajúak éS aRanySzívűEk ünnEpE Az EnSz 1992-ben nyilvá-
nította a fogyatékos emberek 
nemzetközi napjává december 
3-át, hogy felhívja a figyelmet 
a fogyatékkal született, illet-
ve betegség, baleset vagy ka-
tasztrófa következtében fogya-
tékossá váltak problémáira. 

A fogyatékosság a gének hibá-
jából vagy baleset, betegség mi-
att bekövetkező testi, érzékszer-
vi vagy értelmi károsodással járó 
állandó, esetleg átmeneti funkci-
onális korlátozottság. Az így élők 
száma világszerte mintegy 650 
millió főre tehető, közülük 400 
millióan a fejlődő országokban 
élnek, gyakran emberhez méltat-
lan körülmények között. 

Az ENSZ Közgyűlése 2006. 

december 13-án fogadott el 
egyezményt a fogyatékkal élők 
jogainak védelméről, amely 
2008. május 3-án lépett hatály-
ba. A mintegy 50 fejezetből álló 
konvenció megköveteli a csat-
lakozó országoktól, hogy foko-
zatosan könnyítsék meg a hát-
rányos helyzetűek részvételét a 
közlekedésben, az oktatásban, 
a munkában, a kikapcsolódás-
ban, és törvényben kell tiltani-
uk a fogyatékkal élők bármilyen 
megkülönböztetését, törölniük 
kell jogrendjükből a hátrányos 
megkülönbözetést tartalmazó 
jogszabályokat. Ez az első olyan 
nemzetközi egyezmény, amely 
jelnyelven, Braille-írásos verzi-
óban, az értelmi fogyatékosok 
számára könnyített változatban 
is hozzáférhető.

Az Európai Unió Alapjogi Char-

tájának 26. cikke elismeri a fo-
gyatékkal élő személyek jogát az 
önállóságra, társadalmi és foglal-
kozási beilleszkedésre, valamint 
a közösségi életben való részvé-
telre. A fogyatékkal élők száma az 
Európai Unióban (EU) mintegy 80 
millió, a lakosság 15 százaléka. 
Az EU 2010-ben fogadta el tíz évre 
szóló fogyatékosügyi stratégiáját, 
kötelezettséget vállalt arra, hogy 
2020-ra akadálymentes Európát 
teremt, 2011-ben megerősítet-
te a valamennyi tagállama által 
aláírt, a fogyatékossággal élők 
jogairól szóló ENSZ-egyezményt. 
A karácsonyi ünnepek alkalmával 
forduljunk szeretettel és megér-
téssel minden egészséges és be-
teg embertársunkhoz.

Kívánok minden kedves olvasó-
nak kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és békés, boldog új évet!

DEcEMbER 3. - a fOgyaTékkal élő EMbEREk 
nemzeTkÖzi napja

Dr. Kelemen Madarász Enikő 
   családorvos

Kilyénfalva és Tekerőpatak. A 27 
csapatból 14 mehetett tovább a 
január 23-án tartandó következő 
döntő fordulóra, amelyen a leg-
több pontszámot összegyűjtött  
csapat részt vesz az országos 
döntőn Nagyváradon. 

Továbbjutó csapatok a község-
ből pontszámok szerint: Okos 
négyes (Újfalu – 195 pont 
– felkészítő Oláh Annamária 
tanítónő), Mesés lányok (Újfalu 
– 183 pont – felkészítő Oláh 
Annamária tanítónő), Mese-
manók (Újfalu – 180 pont – 

felkészítő Csata Jolán tanítónő), 
Vuk (Tekerőpatak - 179 pont – 
felkészítő Fodor Annamária ta-
nítónő), Villám (Újfalu -179 pont 
-  felkészítette Egyed Márta ta-
nítónő), Tigrisek (Újfalu – 176 
pont – felkészítette Egyed Márta 
tanítónő).

Köszönjük a támogatást az isko-
la vezetőségének, valamint azon 
személyeknek, akik segítettek 
a verseny lebonyolításában. 
Gratulálunk a továbbjutó csap-
atoknak, és további sok sikert 
kívánunk a következő fordulóra! 

„A mese a mindenség kulcsa. 
A lélek ajtaján kopogtat.” Jungtól 
származik az idézet, és minden 
benne van, amit a mesékről gon-
dolunk. A mese valóban kulcs 
a mindenséghez, hisz a mese-
hős útján járva megtalálhatjuk a 
megoldást minden problémánk-
ra. Kereső, bizonytalan, tétova 
próbálkozóból a mesei szabá-
lyokat betartva igazi hőssé vál-
hatunk, a saját életünk meséjét 
szövögetve.

mes fém: az arany és ezüst fénye”.
Az iskolás gyermekek a szent-

mise végén ünnepi előadással, 
zenés-verses összeállítással ked-
veskedtek a meghívottaknak, majd 
a hittanteremben folytatódott a ren-
dezvény egy kis agapéval, közös 

énekléssel, emlékek felidézésével. 
Az ünnepeltek közül a legidősebb 
jelenlevők: Nagy Juliánna és Far-
kas Anna, mindketten 93 évesek.

Arról ismerszik meg egy ember, 
arról ismerszik meg egy kor, hogy 
hogyan bánik időseivel. A bölcs 

ember, a tisztességes, az alázatos 
tudja, hogy időseink, bölcs örege-
ink nélkül magunk sem lennénk. 
Isten áldását kérve kívánjuk, hogy 
családjaik körében, jó egészség-
ben élvezzék további nyugdíjas 
éveiket.

„Múlt és jövő közt, kik középen álltok
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom
Emel magasra, honnan messzi láttok
Boldog látványt kíván tőletek dalom.
Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom
S ezek között, bár szegény fény gya-
nánt ég
Szeretetünk is hadd legyen ajándék.”

(Tóth Árpád)

„de nehéz az iskolaTáska”…

lévén, hogy vakáció van, 
közelednek az ünnepek, a ka-
rácsony, a szilveszter, e lap-
számunkban, kissé rendhagyó 
módon, a szerhasználatról 
fogok írni. Mit is jelent, hogy 
szerhasználat? 

Olyan, a központi idegrend-
szerre ható, hangulatot, gondol-
kodást, viselkedést befolyásoló 
anyagok (alkohol, dohányzás, 
drogok) fogyasztása, amelyek 
hatására függőség alakulhat ki 
úgy a gyermeki, mint a felnőtt 
szervezetben. A fejlődőben lévő 
szervezet (gyermek, ifjú) sokkal 
sérülékenyebb, mint a már fel-

Gál Katalin
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nőtt, és nagyon könnyen kialakulhat 
a függőség ebben az esetben is. A 
szerhasználat nem oly távoli, mint 
sokan gondolják. Magam is megle-
pődöm gyakran, hogy micsoda na-
ivság övezi e folyamatot a felnőttek 
részéről.

 Tény, hogy a 11-12 éves 
gyermekek 2/3-a már „kóstolgatja” 
az alkoholt, és az első rágyújtás 
átlagéletkora 2009-ben 13 év volt! 
Nem vészharangot szeretnék kon-
gatni, csak néhány szót ejteni arról, 
miért is veszélyes e korai „kezdet”. 
Elsősorban azért, mert a „kóstolga-
tásból” szinte észrevétlenül alakul 
ki a függőség, amely negatív irány-
ba befolyásolja a gondolkodás, vi-
selkedés fejlődését, ezáltal érintve 
az egész személyiséget is. Konk-
rétan arról beszélek, hogy bizony 
vannak gyerekek, akik tizennégy 
évesen azon gondolkodnak, hogy 
le kellene szokniuk az alkoholfo-
gyasztásról, mert érzik, hogy nincs 
rendben valami. 

Hogyan lehet észrevétlenül 
eljutni eddig? Nagyon egyszerű, 
és több tényezőben kereshető 
a mozgatórugó. A legtöbb 
szerfogyasztó gyerek először a 
kortárscsoport hatására kóstolja 
meg az alkoholt. Többnyire „csak” 
sör a kezdeti lépés, majd aztán 
következnek a töményebb italok.  
Vigyázat! A sör is alkohol! Ne ne-
vessetek e bárgyúnak tűnő kijelen-
tésen, de azt tapasztalom, hogy 
környezetünkben a sörfogyasztás 
úgymond „megengedett”, annak el-
lenére, hogy a függőség kialakulása 
szempontjából ugyanolyan veszé-
lyeztető tényező. Egy másik ténye-
ző a család. Nos, kényes a helyzet, 
hiszen serdülőként tudjátok, min-
dent szeretnétek, de azt egyáltalán 
nem, hogy azt tegyétek, amit a szü-
lők elvárnak tőletek. Ez természe-
tes életkori sajátosság, csakhogy 
nagy veszélyt is hordoz magában e 
leválási folyamat. Rizikótényezőnek 
számít a felbomlott család, a már 

szerfüggő szülő, a túlságosan el-
foglalt szülő, a kevés szeretetet és 
törődést nyújtó szülő, a túlkontrollá-
ló, túlvédő szülő is. Nagyon fontos, 
hogy tudjatok beszélgetni szülei-
tekkel, minél többet, akár jelenték-
telen dolgokról is, mert az állandó 
kommunikáció segít abban, hogy ne 
távolodjatok el túlságosan egymás-
tól. Szintén rizikófaktornak számít a 
rideg, teljesítménycentrikus iskola, 
negatív megítélés a pedagógusok, 
osztálytársak részéről, a kortárs-
bántalmazás és bántalmazottság 
(bármely fajtája), a sikertelenség, 
motiváció és a hosszútávú tervek 
hiánya. Amint már említettem, ser-
dülőkorban nagyon fontos a kortár-
scsoport, és sok gyerek számára 
nehézséget jelent annak megta-
nulása, hogyan mondjon „nemet” 
a csoportban úgy, hogy a csoport 
általi elfogadottság is megmarad-
jon.  A személyiség terén is nagyon 
sok kockázati tényezővel kell szá-
molni. Az önismereti, önértékelési 
problémák, a külső kontroll (amikor 
mindig egy külső személytől várod 
el az irányítást, az értékelést), im-
pulzivitás, érzelemközpontú stresz-
sz- és konfliktuskezelés, mentális 
problémák, betegségek, mind-mind 
hozzájárulnak, hogy valaki szerfüg-
gővé váljon. 

A felsoroltak ellenére tudnotok 
kell, hogy a döntés a tietek! Mielőtt 
házibuliba, erdei hétvégi buliba, 
diszkóba, szilveszterezni menné-
tek, gondoljátok végig magatokban, 
miért mentek oda? Mit szeretnétek? 
Valószínű, kikapcsolódni, jól érez-
ni magatokat. E folyamathoz nem 
szükséges az alkohol, drog! Ahhoz, 
hogy jó hangulatod legyen, jóban 
kell lenned önmagaddal, fel kell vál-
lalnod magad és mások előtt úgy a 
negatív, mit a pozitív oldaladat is. 
Ez nem könnyű, de kivitelezhető. 
Kevés alkohol hatására is módo-
sul már a hangulat, a viselkedés, 
az önkontroll, és bizony könnyedén 
abba a helyzetbe hozhatod magad, 

A karácsonyi idény egyik jelle-
gzetes szokása a disznóvágás. 
ismételten felhívjuk olvasóink 
figyelmét a házi vágású disz-
nóhús vizsgálatának fontossá-
gára, ugyanis saját egészsé-
güket mindenekelőtt meg kell 
hogy őrizzék és védjék. 

A disznóhús vizsgálatakor 
a trichinellózist keresik, mely-
nek okozója a Trichinella spira-
lis nevű féreg, ennek a kifejlett 
alakja élősködhet az alkalmas 
gazdaállat (disznó, vaddisznó, 
kutya, macska, róka, medve, 
patkány) belében, de az igazi 
veszélyt nem a béltrichinella, 
hanem a gazdaállat harántcsí-
kolt izomzatában betokozódó 
lárvája, az izomtrichinella je-
lenti. A ló, a szarvasmarha 
és a madarak csak részleges 
fogékonysággal bírnak, eze-
kben az izomtrichinella nem 
vagy nem mindig tud kifejlődni. 
Élő disznóban a trichinellózis 
nem igazán állapítható meg, 
mert igen nagy számú féregre, 
mintegy százezer lárvára lenne 
szükség ahhoz, hogy tüneteket 
is észleljenek. A disznó termés-
zetes fertőződése úgy történhet, 
hogy egy fertőzött allat (peldául: 
patkány) tetemét megeszik. Ezek 

elfogyasztása után az esetle-
gesen bennük lévő izomtrichi-
nella-lárvák befurakodnak a 
disznó bélnyárkahártyájába, itt 
vedlenek, s már 40 óra múlva 
elérik teljes fejlettségüket a 
férgek. Nőstényeik (3-4 mm 
hosszúak) a fertőződés után 
3-5 nappal nagy számú pe-
tét raknak le a bélbolyhokban, 
ahonnan ezek a nyirokárammal 
a vérbe, onnan pedig a haránt-
csíkolt izmokba kerülnek. Itt 3-4 
hét múlva betokozódnak, pár hó-
nap múlva elmeszesednek, de 
a bennük lévő lárva akár éve-
kig is fertőzőképes maradhat. 
A tok 0,5 mm hosszú, 0,2-0,3 mm 
széles, a benne lévő lárva kb. 1 
mm hosszú. Ez csak úgy lehetsé-
ges, hogy a lárva a tokban öss-
zecsavarodik. A béltrichinellák 
állatokban észrevehető tüneteket 
nem okoznak, esetleg enyhe has-
menést, de az izomtrichinellák 
tömeges fertőzés esetén izom-
gyulladást eredményeznek. Az 
izomtrichinellák gyakoriság sze-
rinti előfordulási helyei: rekeszi-
zom, bordaközi izmok, nyelv-ga-
ratizmok, nyelőcső, rágóizom.

Az ember fertőződése akkor 
következhet be, ha fertőzött húst 
fogyaszt. Emberben mindkét 
alak, tehát a bél-és az izomtri-
chinella is súlyos tüneteket okoz, 

utóbbi sokszor halálos kimene-
telű. A béltrichinellózis tünetei: 
láz, hasmenés, hányás, hasi 
fájdalmak. Az izomtrichinellózis 
tünetei: magas láz, izomfájdal-
mak, nyelési és légzési nehézsé-
gek, vizenyős beszűrődések 
a szemhéjakon és az arcon, 
kötőhártya-gyulladás, bőrkiütés. 
A halál a fertőződés után 2-7 hét 
múlva áll be a beteg toxikus, tel-
jesen lesoványodott állapotában.  
A közfogyasztásra kerülő ser-
tés-, vaddisznó- és lóhús 
trichinellózisra irányuló 
állatorvosi vizsgálata kötelező 
(pepszines emésztéses vizs-
gálat). Amennyiben a húsvizs-
gálatnál a trichinellózist me-
gállapították, az egész test kob-
zásra kerül (elhalt trichinellák 
előfordulásakor is).

A veszélyforrást tehát a hús-
vizsgálatra nem vitt magánvá-
gások, ellenőrizetlen vaddisz-
nó-kilövések jelentik, annál is 
inkább, mert jó hazai szokások 
szerint a „kóstolók” széthur-
colásával ez több embert is érin-
thet.  A hús sózása, párolása, 
füstölése bizonytalan hatású! 
Ezért mindenképpen ajánlott a 
hús vizsgáltatása saját és szere-
tteik egészsége érdekében.

Kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és sikerekben gazdag új évet!
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Czirják Kinga

A megjelent cikkek nem a 
szerkesztőség véleményét tükrö-

zik, minden cikk tartalmáért  
a szerzője felelős.

GyErMEKSAroK gyERMEKSAROK  /  MEzőgAzDASág

akTuális - a TriChinellózis veszélye!

Dr. Horváth Nina állatorvos

amelyet később megbánsz. Nem 
leszel menő a barátaid körében? 
A jó és értékes barátságok sok 
mindent kibírnak, ezt tudnod kell. 
Azt is ugyanakkor, hogy min-
denkinek nem lehet megfelelni! 
Ha nemet tudsz mondani a cso-
portban, már fél siker. Ez mutat-
ja meg valódi érettségedet, nem 
az a tény, hogy hány üveg sört 

tudsz elfogyasztani vagy hány 
cigarettát tudsz elszívni! Hidd el, 
megéri ezen morfondírozni ki-
csit, és meghozni a saját dönté-
seidet, amelyeket te fogalmazol 
meg magadnak, hiszen azokat 
be is tartod! 

Végezetül megemlíteném a so-
kak által oly kedvelt energiaitalo-
kat is. Ha utánanéztek az inter-

neten, elolvashatjátok magatok 
is, hogy milyen hatásai vannak 
az „ártalmatlan” energiaitalok-
nak! A vakációban megéri egy 
kis időt rászánni a böngészésre!

Nos, mindannyiótoknak kegye-
lemteljes karácsonyt és boldog 
új évet kívánok!Vigyázzatok ma-
gatokra és egymásra!
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Mi kerüljön az ünnepi asztalra 
szilveszterkor?  E kérdés több há-
ziasszonyt foglalkoztat, így, az ün-
nep közeledtével, hiszen a vendég-
lők egymást túlszárnyaló ajánlata 
ellenére, mégis van, aki szívesen 
tölti otthon, meghitt családi társa-
ságban, esetleg barátokkal ezen 
éjszakát. Molnár Mária tekerőpata-
ki szakácsnőt kértük meg, legyen 
segítségünkre egy ünnepi menü 
összeállításában. Az ő ajánlatát ol-
vashatják e lapszámunkban, és út-
mutatásai alapján könnyedén el is 
készíthetik! Próbálják ki, sok sikert 
és jó étvágyat hozzá!

1. Hideg előételek
1.1. Aszpikos marhanyelv
Hozzávalók: 1 füstölt marhanyelv, 

só, szemes bors, 2 babérlevél, disz-
nóbőr és köröm a kocsonya levéhez. 
A füstölt marhanyelvet 2 babérlevél-
lel megfőzzük, majd fölszeleteljük, 
és sültestálra helyezzük. Közben a 
disznóbőrből és körömből kocsonyát 
főzünk, sóval és pár szem szemes 
borssal ízesítve. A kocsonyalevet me-
legen rászűrjük a tálra helyezett mar-
hanyelv-szeletekre, pirospaprikával 
megszórjuk, és ízlés szerint díszítjük.

1.2.Hagymás virsli

Hozzávalók: 4 db virsli (10 dkg), 1 
fej vöröshagyma, ecet, cukor, víz. A 
virslit megfőzzük, kissé kihűtjük, fel-
karikázzuk. A hagymát apró kockákra 
vágjuk, és elkészítjük az ecetes-cuk-
ros vizet, ízlés szerint adagolva az 
ecetet és a cukrot. A fölkarikázott 
virslit, a kockára vágott hagymát egy 
tálba tesszük, majd ráöntjük az ece-
tes-cukros vizet.

1.3.Tormával töltött sonka

Hozzávalók: 6 darab 2 mm vas-
tagságúra vágott gépsonka szelet, 2 
közepes szál torma, 2 kiskanál tejföl, 
2 csepp ecet. A tormát megtisztítjuk, 
megőröljük, és egy kis ideig meleg 
helyen tároljuk (pld. lerben), hogy 
veszítsen a csípősségéből, majd 2 
kiskanál tejföllel elkavarjuk, 2 csepp 

ecettel ízesítjük. A sonkaszeleteket 
vékonyan megkenjük a tormával, 
majd felgöngyöljük, és a nyíló részé-
vel alul helyezzük a sültestálra. 

1.4.Töltött fasírt 

Hozzávalók: ½ kg darált disznó-
hús (kétszer darálva, azért, hogy a 
massza puha és homogén legyen), 
só, bors, 1 dl olaj, 1 fehér hagyma, 
prézli (amennyit felvesz), 3 cikk 
fokhagyma (áttörve), 2 nyers to-
jás, 2-3 főtt tojás. A hagymát apró 
kockákra vágva hagymarántalékot 
készítünk, hozzáadjuk az őrölt hús-
hoz, majd rendre a többi hozzávalót 
is. A masszát jól összedolgozzuk, 
olajozott alufóliára helyezzük, szét-
lapítjuk rajta. Kettőbe vágjuk a főtt 
tojásokat, ráhelyezzük a masszára, 
és felcsavarjuk, majd olajas kézzel 
egyformára dolgozzuk, befedjük a 
fóliával, és a tepsibe tesszük sülni, 
egy pici vizet töltve a tepsi aljába. 
¾ óra sülés után levesszük a fóliát 
róla, és 10 percen át pirítjuk. Hagy-
juk kihűlni, hidegen szeleteljük. 

1.5.Halikrával töltött paradicsom

A paradicsomokat cakkosan ket-
tőbe vágjuk, kivájjuk a közepüket, 
majd lefele fordítjuk, hogy a levük 
kicsöpögjön. Miután ez megtörtént, 
halikrakrémmel (dobozos) megtölt-
jük. Citromszeletekkel díszítjük. 

2. Pisztráng citrommal
A halat megtisztítjuk (egy főre 

egy halat számítunk), befűszerez-
zük sóval, borssal, paprikás lisztbe 
mártjuk, és forró olajban mindkét 
oldalát átsütjük. Citromszeletekkel 
ízesítjük, tálaljuk. 

3. lencseleves
Hozzávalók: 20 dkg lencse, más-

fél evőkanál olaj, 2 dkg zsír, 2 dkg 
liszt, 1-2 sárgarépa, 1 petrezselyem-
gyökér, 1 fej fehérhagyma, 1 dl tejföl, 
fűszerpaprika, ecet, só, babérlevél, 
tárkony. A lencsét beázatjuk, majd 
2 l vízben főni tesszük. Amikor félig 
megfőtt, leszűrjük a sötét levét, forró 
vizet adunk hozzá, majd beletesz-
szük a megtisztított, hosszúkásra 
vágott zöldséget. Zsemleszínű hagy-
más-paprikás rántást készítünk, a 
levest berántjuk. Tálalás előtt ecettel, 
babérlevéllel, tárkonnyal, csipetnyi 
cukorral ízesítjük. Füstölt csülköt vagy 
oldalast is főzhetünk bele, nagyon jó 
ízt ad neki. Tejföllel tálaljuk.

4. Főétel: töltött karaj
Hozzávalók: személyenként 1 sze-

let 2 dkg-os gépsonka, dupla szelettel 
vágott fehérkaraj, 1 szelet trappista 
sajt, 1 szelet császárszalonna, liszt, 
tojás, prézli, só, bors.  A karajt kik-
lopfoljuk, sóval-borssal fűszerezzük. 
Egyik felére ráhelyezzük a szelet 
sonkát, a sajtot, a császárszalonnát, 
majd a karaj másik felével beborítjuk. 
Liszttel, tojással, prézlivel bepaníroz-
zuk, majd a karaj széleit jól körbek-
lopfoljuk, hogy ne nyíljon szét. Forró 
olajban sütjük addig, amíg a prézli 
megpirosodik. Körítésként szalmak-
rumplit szolgálunk fel, szezonsalátát 
adunk mellé.

Ünnepi éTkek a szilveszTeri aszTalra
Gál Katalin
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